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Arbeidsutvalgsmøte nr. 1/15 tirsdag 6. januar 2015 på Regionskontoret, Trondheim. 

 
 

Arbeidsutvalget:  Mariann Berg   Regionleder 
  Tore Aalberg   Nestleder 
  Jenny-Marie Langåssve Styremedlem 
  Einar Sparboe Lysnes  Styremedlem (deltok på telefon) 
 

Fra administrasjon: Svein Olav Øie   Daglig leder 
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15001 NHF’S LEDERMØTE 

NHF’s ledermøte avholdes på Lillehammer 16. – 17. Januar 2015 og regionen er 
representert med leder, nestleder og fungerende daglig leder Inger Bakke (Svein Olav 
er på VM i Qatar på oppdrag for IHF).  
Følgende saker som skal opp på møte ble gjennomgått og det ble gitt innspill fra AU: 

 Presentasjon og gjennomgang av sluttrapporten fra ”Gi gass”. 

 Presentasjon og gjennomgang av sluttrapporten fra Utvalg for 
ungdomshåndballen. 

 NHF’s Strategiplan anno 2015. 

 2. Divisjon/Bringserien 

 Beach håndball 

 IKT-rapport 

 Norsk Topphåndball – Nett/Web-TV for håndballen 
 

 Vedtak 15001 

Gjennomgangen tas til etterretning og innspillene tas med av våre representanter. 
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15002 TOPPKLUBBSATSNINGEN 
Daglig leder ga en orientering om det administrasjonen har jobbet med for å kunne 
gjennomføre en toppklubbsatsning med utgangspunkt i Nye Spektrum og Euro 2020. 
Følgende elementer ble belyst av daglig leder: 

 Flere spillere lengre er et overordnet mål i vår  mål- og handlingsplan 

 Et prosjekt som fører til en profesjonell toppklubb som er lokomotivet for herre-
håndballen i regionen 

 Tidsbegrenset prosjekt 

 Være en troverdig medspiller 

 Tilpasse talentutvikling til satsningen 

 Regional spillerprofil med samarbeidsklubber 

  Utvikle nye Trondheim Spektrum til et riksanlegg for håndball 

 Champions League 

 Grundig-seriene (4-5000 tilskuere på alle kamper) 

 NM semifinaler 

 De viktige landskampene og samlinger 

 VIP-konsept som sikrer økonomiske fundament 

 Utvikle frivillighetsapparat frem mot EURO 2020 

 Overføre erfaringer fra prosjektet til en kvinneklubb 
 
             Vedtak sak 15002 

AU ga sin tilslutning til det arbeidet som administrasjonen har startet og som vil bli 
presentert for regionstyret på møte i mars. 

 

 

15003 FORSLAG TIL HÅNDBALLTINGET 2015 
Aktuelle tingforslag ble behandlet på siste styremøte i desember, her ble det vedtatt 
at AU skulle godkjenne de ferdige forslagene som skal oversendes NHF innen fristen 
som er 15/1 2015.  
 
Forslag 1 
FORSLAG TIL TILLEGG I §16-2.6 – FRIMERKEFORBUD 
 
Forslagsstillers motivasjon: 
I dagens håndball kan vi oppleve at det er spillere helt ned i 11- og 12-års alderen 
som kan stå på midtbanen en hel kamp med frimerke, som følge av at overambisiøse 
trenerne har fokus på kortsiktige resultater.  Dette  er demotiverende for de som får 
frimerke, og vil begrense utviklingen til vedkommende. I begrepet «Håndball for alle» 
ligger at de håndballspillerne som besitter gode håndball- 
kvaliteter i ung alder, også skal få et godt håndballtilbud, på lik linje med de som ikke 
er kommet fullt så langt i utviklingen.  
Det oppleves i tillegg at det er lite læring for forsvarende lag å punktmarkere en 
enkeltspiller, for forsøksvis å ha bedre forutsetninger for å vinne kamper. I 
seniorhåndball brukes frimerke hvis alt annet mislykkes i forsvarsspillet. Når 
forsvarsspillet fortsatt er under utvikling, som det utvilsomt er i 14 års-klassen, fins 
det ikke noen god grunn til at aldersbestemte lag skal spille med frimerke. 
Målsettingen må i stedet være at spillerne skal bli bedre både individuelt og 
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kollektivt, forsvarsmessig og angrepsmessig.. Resultatene i kamper må være 
underordnet i disse årsklassene. 
  
Region Midt-Norge foreslår: 
Ny paragraf under §16-2.6: 
Det er forbud mot å punktmarkere («frimerke») én eller flere spillere i kamper i 
klassene  J/G14 og yngre. 
 
Forslag 2 
FORSLAG TIL TILLEGG I §16-2.7.2 – SPILLEBERETTIGELSE PÅ SENIORLAG  
TILHØRENDE PARTNERKLUBB 
 
Forslagsstillers motivasjon: 
Det oppleves at mange klubber reserverer seg mot å delta i et 
partnerklubbsamarbeid fordi eget seniorlag da blir skadelidende i og med regelen om 
å måtte «stå over» 1.lagskamp, dvs. kamp for prestasjonsklubben, før spiller igjen kan 
delta på partnerklubbens lag. 
Breddeklubber opplever i tillegg at yngre spillere for tidlig «skifter beite» til Elite-
/Satsningsklubber. 
Intensjonen bak vedtaket fra Tinget i 2005 var bl.a. følgende: 
- yngre spillere kan få et bedre spilletilbud 
- flere klubber kan opprettholde sitt seniortilbud 
Mao. viser det seg i praksis at disse to hovedintensjonene ikke har vært like enkelt å 
oppnå sammen. 
 
Region Midt-Norge foreslår: 
En partnerklubb kan benytte inntil tre -3- spillere som ikke har fylt 23 år uten at disse 
må stå over kamp for prestasjonsklubben. 
 
Forslag 3 
FORSLAG  TIL  TILLEGG  I  §2-6  -  VALGBARHET 
 
Forslagsstillers motivasjon: 
Sentrale tillitsvalgte i NHF har over en viss tid forsøkt å påvirke til at EHF og IHF 
ivaretar kvinnerepresentasjon i sine organer, vurdere å innføre aldersgrenser for sine 
tillitsvalgte samt begrensninger i tid for hvor lenge tillitsvalgte kan besitte bestemte 
verv. Dette bør også gjelde innenfor «egne rekker».  
Når det gjelder valgperiode, bør denne i likhet med NIF, EHF og IHF være 4 år. 
FS har behov for lengre tid enn i dag for å bidra i implementeringen av vedtatt 
Strategiplan. 
 
Region Midt-Norge foreslår: 
ALDERSGRENSE:  Det innføres maksimum aldersgrense på 70 år for når en person kan 
velges inn i Forbundsstyret eller de komiteer Håndballtinget avgjør valg på. 
 
VALGPERIODE:  Fire -4- år 
 
ANTALL PERIODER: Antall perioder en person kan besitte ett og samme verv 
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maksimeres til tre -3- perioder, forutsatt at én valgperiode er definert til fire -4- år. En 
forlengelse utover 12 år må skje ved at man ”rykker” oppover. 
 
 
 
NHF er bundet av NIF’s lov omkring kjønnfordeling samt at en person ikke kan 
samtidig innen ett organisasjonsledd inneha mer enn ett av følgende verv: medlem 
av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor, domsutvalg, appellutvalg. 

 
 Forslag 4 

FORSLAG 7.2.23 FORSLAG TIL ENDRING AV § 16-2.5.1 - ALDERSGRENSE  
 
Forslagsstillers motivering:  
Dagens aldersgrense er ment å være en av flere vernebestemmelser, men i realiteten 
skiller den spillere som har trent sammen en årrekke og har utviklet seg sammen som 
håndball-spillere. Når senioralderen kommer, vil disse spillerne bli delt i en viktig fase 
med stort frafall av spillere.  
 
Nåværende tekst i § 16‐2.5.1:  
En spiller kan ikke delta på seniorlag før den dag vedkommende fyller 16 år. 
Regionene kan i helt spesielle tilfeller gi dispensasjon fra dette for deltakelse i 
konkurransetilbud administrert av den respektive region. Det skal kun gis 
dispensasjon i de tilfeller der vedkommende ikke har noe spilletilbud. Det kan kun gis 
dispensasjon for spiller som fyller 16 år innen utgangen av året den aktuelle sesongen 
starter.  

 
Region Midt-Norge foreslår:  
Forslag til ny tekst:  
En spiller kan ikke delta på seniorlag før den dag vedkommende fyller 16 år. 
Regionene kan i helt spesielle tilfeller gi dispensasjon fra dette for deltakelse i 
konkurransetilbud administrert av den respektive region.  

 
             Vedtak sak 15003 

Disse fire forslagene oversendes NHF for behandling på Håndballtinget 2015. De 
øvrige forslagene som ble behandlet på styremøte vil bli oversendt utvalget som 
jobber med nye retningslinjer for sesongen 2015/16 for innarbeidelse i 
retningslinjene. 
 
AU vedtok at det organiseres tilreise til Håndballtinget 2015 som avholdes i 
Sandefjord torsdag 7. mai (ettermiddagen). Alle tingdelegater og styret har da møte 
fredag 8/5 fra kl. 09:00-13:00 (tinget starter 15:00). 

 
 

15004 OPPFØLGING AV SAKER FRA STYREMØTE 
Regionleder tok en oppfølging av styremøte i Budapest i og med at nestleder og 
daglig leder ikke var tilstede på møte. 
Følgende saker må følges opp: 

 Det jobbes med ny klubbkontakt i Øst Finnmark 
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 Det er ønskelig at vi får gjort en avtale med leder av ”Gi gass-prosjektet” Tom 
Tvedt slik at han kommer på vårt styremøte i mars og legger frem sluttrapporten. 
Daglig leder følger opp dette. 

 Når vi ser på det antall saker som skal behandles på vårt møte i mars, ser AU at 
det blir knapt med tid i forhold til møterammen.  

 Det vil også være nødvendig at styret er bevisst på hva det er man bruker tiden på 
jfr. Rolleavklaringene som ble vedtatt på styremøte i november. 

 
             Vedtak sak 15004 

AU tar oppfølgingen til etterretning og AU vedtok at møterammen for styremøte i 
mars skal være: Fredag 20/3 18:00-21:00 og lørdag 21/3 09:00-17:00. 

 

 

 

15006 EVALUERING 
Regionleder tok en evaluering av møte og følgende kom frem: 

 Godt og avklarende møte 

 Fungerte godt 

 Motiverende å være med når det skjer så spennende ting som Toppklubb 
prosjektet 

 Artig å være med 

 Godt engasjement, fint å få gjort avklaringer 
 
 
 

Regionstyremøte nr. 1/15 holdes fredag-lørdag 20. – 21. mars på Radisson Blu Royal Garden 
Hotell, Trondheim 
 

AU-møte nr. 2/15 holdes tirsdag 17. februar på Regionskontoret, Trondheim. 
 
 
 
----------------------------------------------  ----------------------------------------------  
 Mariann Berg, Leder    Tore Aalberg, Nestleder 

 
 
----------------------------------------------  ----------------------------------------------  
 Einar Lysnes, Medlem                  Jenny M. Langåssve, Medlem 
 


